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MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING FOR LINES, GNR. 106, 
BNR. 4 - PLAN-ID 200902 - SLUTTBEHANDLING 
 
Rådmannens innstilling 
Åfjord kommune, ved planutvalget, vedtar mindre endring av detaljregulering for Lines, 
gnr. 106, bnr. 4, plan-ID 200902. Følgende endringer gjøres i bestemmelsene slik de 
foreligger etter vedtak av 03.03.2005 med revideringer av 24.10.2012 og 24.01.2013: 
− § 2, bokstav a): 

Setningen «Bebygd areal for hyttene er 80 m2 inkludert uthus» endres til «Bebygd areal 
(BYA) for hyttene er 100 m2. I tillegg kan det oppføres en bod på inntil 20 m2».  

− § 2, bokstav b) oppheves. 
− § 2, bokstav c): 

Setningene «Takvinkel må være mellom 22 og 30 grader, og primært som saltak. 
Taktekking skal primært utføres i torvtak, sekundært med materialer som gir mørk og 
matt overflate. Taktekking med metallplater, uansett farge eller profil, tillates ikke 
benyttet.» endres til «Tak skal tekkes med materialer som gir en mørk overflate.» 

− § 2, bokstav d) oppheves. 
 
− § 5 oppheves. 
 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 17.03.2021  
Behandling: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Åfjord kommune, ved planutvalget, vedtar mindre endring av detaljregulering for Lines, 
gnr. 106, bnr. 4, plan-ID 200902. Følgende endringer gjøres i bestemmelsene slik de 
foreligger etter vedtak av 03.03.2005 med revideringer av 24.10.2012 og 24.01.2013: 
− § 2, bokstav a): 
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Setningen «Bebygd areal for hyttene er 80 m2 inkludert uthus» endres til «Bebygd areal 
(BYA) for hyttene er 100 m2. I tillegg kan det oppføres en bod på inntil 20 m2».  

− § 2, bokstav b) oppheves. 
− § 2, bokstav c): 

Setningene «Takvinkel må være mellom 22 og 30 grader, og primært som saltak. 
Taktekking skal primært utføres i torvtak, sekundært med materialer som gir mørk og 
matt overflate. Taktekking med metallplater, uansett farge eller profil, tillates ikke 
benyttet.» endres til «Tak skal tekkes med materialer som gir en mørk overflate.» 

− § 2, bokstav d) oppheves. 
 
− § 5 oppheves. 
 
 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
MesterService AS har på vegne av Turid og Asbjørn Lysø, som forslagsstillere, 
fremmet følgende forslag om endringer av bestemmelsene knyttet til detaljregulering for 
Lines, gnr. 106, bnr. 4: 
− § 2, bokstav a):  

Setningen om bebygd area (BYA) foreslås endret fra «Bebygd areal for hyttene er 80 
m2 inkludert uthus» til «Bebygd areal (BYA) for hyttene er 100 m2. I tillegg kan det 
oppføres en bod på inntil 20 m2».  

− § 2, bokstav b): 
Foreslås opphevet. (Gjelder bestemmelse om at uthus skal sammenbygges med hytte.)  

− § 2, bokstav c):  
 

Bestemmelser om takvinkel og taktekking foreslås endret fra «Takvinkel må være 
mellom 22 og 30 grader, og primært som saltak. Taktekking skal primært utføres i 
torvtak, sekundært med materialer som gir mørk og matt overflate. Taktekking med 
metallplater, uansett farge eller profil, tillates ikke benyttet.» til «Tak skal tekkes med 
materialer som gir en mørk overflate.»  

− § 2, bokstav d):  
Foreslås opphevet. (Gjelder bestemmelse om at eksisterende vegetasjon innenfor 
byggeområdene i størst mulig grad skal bevares og at fester ikke har rett til å felle trær 
eller foreta rydding uten at det skjer i samråd med grunneieren.)  

− § 5: 
Foreslås opphevet. (Gjelder adkomststier.) 

Høringsuttalelser 
Endringsforslaget anses som en mindre endring og er sendt på begrenset høring til 
Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen samt parter 
i saken. Høringsuttalelse er mottatt fra Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag 
fylkeskommune og Statens vegvesen. Ingen av disse har merknader til de foreslåtte 
endringene. 
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Vurderinger etter naturmangfoldloven 
De foreslåtte endringene i reguleringsbestemmelsene påvirker ikke naturmangfoldet ut 
over det planen allerede gjør, jamfør naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for å vurdere denne saken. Føre-var-
prinsippet kommer følgelig ikke til anvendelse. Endringene påvirker ikke den samlede 
belastningen på økosystemet. §§ 11 og 12 berøres ut fra rådmannens vurdering av 
endringene, men i den grad det måtte gjøre det skal tiltakshaver bære kostnadene ved 
miljøforringelse og det skal benyttes teknikker og driftsmetoder som gir de beste 
samfunnsmessige resultatene. 
Folkehelsevurdering 
Vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på folkehelsen. 
Administrasjonens vurdering 
De foreslåtte endringene i reguleringsbestemmelsene vil ikke endre hovedprinsippene i 
den eksisterende planen i vesentlig grad. Det har etablert seg en praksis der det gis  
dispensasjon fra bestemmelsene om maksimalt bebygd areal, takform og takvinkel. 
Også av hensyn til prinsippet om likebehandling anses det som uproblematisk med en 
slik endring av bestemmelsene. 
Det er videre etablert boder som ikke er sammenbygd med hytta, selv om det kan tyde 
på at dette ikke er underlagt dispensasjonsvurdering. Etter rådmannens oppfatning er 
bestemmelse om maksimalt bebygd areal av større betydning enn at bod skal være 
sammenbygd med hytte. Uten et slikt krav kan den totale bygningsmassen få en bedre 
tilpasning til tomta.  
Det er tidligere gjort endringer i plankartet som regulerer adkomstveger til den enkelte 
tomt. Bestemmelsen om stiadkomst er ikke lenger relevant og kan med fordel tas ut. 
Rådmannen tilrår at forslag til endring av reguleringsbestemmelsene vedtas. 
 
 
Vedlegg 
1 Reguleringsplanens bestemmelser - eksisterende 
2 Høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag 
3 Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune 
4 Høringsuttalelse fra Statens vegvesen 

 


